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Európai Uniós Program

(emelt szintű francia és emelt óraszámú angol 

nyelvi képzés)

• 2001 óta működik

• 1. nyelv francia (kezdő szintről indul)

• 2. nyelv angol (haladó szintről indul)

• 11-12. évfolyamon EU ismeretek

A tagozatot azoknak ajánljuk, akik egyaránt 

érdeklődnek a jelenkori hazai és az európai 

közügyek iránt és akár a továbbtanulásukat is ebben 

az irányban képzelik el.



A 11. és 12. évfolyamon tanítjuk a tárgyat heti 2-2 órában magyarul és

részben angol, illetve francia nyelven.

Az Európai uniós ismeretek tanításának célja, hogy a tanulók ismerjék

meg az Unió politikai-gazdasági integrációjának történetét,

intézményeit, a főbb közösségi politikákat és uniós állampolgári

jogaikat, illetve a gyakorlatban alkalmazható ismeretekre és tudásra

tegyenek szert.

A tanulási folyamatban - a hagyományos ismeretátadás mellett -

kiemelt helyet kap az elemző, vitaközpontú tudás közvetítése.

Jó kapcsolatunk van a magyarországi EU-s intézményekkel és számos

EU-s ifjúsági programnak is részesei vagyunk.

Az Európai uniós ismeretek oktatása a 

Rákócziban



2006 óta – EU bemutató órák (Nyílt Napok)

2007  – „Új módszerek a versenyképes iskoláért”

Országos Tanárkonferencia

2009 – „ Mi történik másképpen a tanteremben?” 

Országos Tanárkonferencia
“Az EU és a Fiatalok avagy jövőnk az Unióban” 

2011/2012 – EU órák tartása az EU Pontban

2012 – „EU ismertek” – Educatio jó gyakorlat

2017         – Bázisiskolai program

„EU integráció”,

„Euró, EU költségvetés”

Szakmai programok



Versenyek

• „Polgár az Európai Demokráciában” verseny

• Országos Illemtani Verseny

• „Határtalan 27-ek” Országos verseny

• „EU 5let” Országos verseny

• „Juvenes Translatores” uniós fordítóverseny 

• A „Mi Európánk” Interregionális verseny

• „EUROSCOLA” vetélkedő

• „4 FOR EUROPE” Országos verseny
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EU tagállamok és intézmények  EU-kommunikációért felelős információs és 

kommunikációs vezetőinek 90 perces minta tanóra

„COMMUNICATING EUROPE IN  SCHOOLS”

(2011. április 12.)



2014 -Sajtótájékoztató 2017 – Találkozó a 

dán diákok
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EUROSCOLA Program

Strasbourg



Projektek

Rákóczi Diáknap  

- Európai Uniós kvíz

- Iskolai illemtani vetélkedő

Projektnapok, témahetek 

- Európai Uniós országok diáknap

- Pénzügyi tudatosság hete

- Fenntarthatósági témahét

- Pályaorientációs hét
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Horvátország Csatlakozása – 2013 

Iskolai Horvát Nap



2015 – Fejlesztések Európai Éve



Környezetvédelem, fenntartható fejlődés



Pénztörténet

Érettségi feladatok

Éremtervezés



Pályaorientációs hét – Erasmus program

Digitális oktatás – 2020/21



Diákjaink véleménye




